
  

  

  

  

  

  

  العمومیة  الخدمةت مبیعاوتحلیل نشاط برنامج  رقابة: حالة دراسیة
  
  

ثالث أنواع من ) ENICA: ن.ك.ص.و.م(" بسكرة"مدینة ب النحاسیة "الكوابل"لصناعة المؤسسة الوطنیة  تنتج       

 RSD(والنموذج ، "ب: "ونرمز لھ بـ) STM 560(النموذج  ، و"أ: "ونرمز لھ بـ) JN 420(النموذج : "الكوابل"

 10200: ، حیث بلغت المبیعات اإلجمالیة الحقیقیة والتقدیریة للمنتجات الثالثة معا على التوالي"ج: "ونرمز لھ بـ) 700

، تم تكلیفك بأعمال رقابة وتحلیل العمومیةوعلى اعتبار أنك مراقب للتسییر في ھذه المؤسسة . وحدة 10000وحدة و

مجموعة بالتابعة للمؤسسة زودتك مصلحة المبیعات الرقابي ولدراسة ھذا الملف . 2018 المالیة للسنةالبیعي نشاطھا 

  :اآلتيوفق الجدول الرقمیة  المعطیات

  
  البیان

  )الفعلیة(المعطیات الحقیقیة   )التنبؤیة(المعطیات التقدیریة 
ھیكل 

 المبیعات
  التقدیریة

سعر البیع 
  التقدیري الوحدوي

  )جد 10000: الوحدة(

 النھائیة التكلفة
  التقدیریة الوحدویة

  )دج 10000: الوحدة(

ھیكل  
 المبیعات
  الحقیقیة

 سعر البیع الوحدوي
  الحقیقي

  )دج 10000: الوحدة(

 ةالتكلفة المتغیر
   :ھيالوحدویة 

سعر البیع من % 
  الوحدوي

  % 80  دج 25  % 20  دج 21.5  دج 22.5  % 25  )أ(المنتج 
  % 72  دج 50  % 30  دج 36.5  دج 40  % 20  )ب(المنتج 
  % 70  دج 40  % 50  دج 39.5  دج 45  % 55  )ج(المنتج 

   .، توزع حسب ھیكل المبیعاتدج 74256: علما أن التكلفة الثابتة الفعلیة اإلجمالیة        

   :المطلوب

  .االنحراف الكلي بین رقم األعمال الحقیقي ورقم األعمال التقدیري حسابــ 1

  : على رقم األعمال إلى الكليتحلیل االنحراف ــ 2
  .انحراف على السعر  .أ 

 .المزیجانحراف على   .ب 

 .)لكل منتج، ثم الكلي( الكمیةانحراف على   .ج 

مع تبیان االنحرافات  ،الكلي على رقم األعمالساوي االنحراف ی ات الثالثة السابقةاالنحرافبأن مجموع  التأكدــ 3

  .االیجابیة واالنحرافات السلبیة

  .2018االنحراف بین النتیجة الحقیقیة والنتیجة التقدیریة للسنة حساب ــ 4

  :تحلیل االنحراف الكلي على النتیجة إلىــ 5
  .انحراف على الھامش  .أ 

 .المبیعات كمیة، ثم انحراف على )على ھیكل المبیعات التقدیریة(انحراف على المزیج   .ب 

 .ةانحراف على التكلفة النھائی  .ج 

، مع تبیان االنحرافات االیجابیة النتیجةساوي االنحراف الكلي على یــ التأكد بأن مجموع االنحرافات السابقة 6

  .واالنحرافات السلبیة
  
  
  
  
  

                                                                                                                                

  جامعة المسیلة       
  التجاریة وعلوم التسییرالعلوم كلیة العلوم االقتصادیة و        

                              ي تسییر عموم: التخصص                                                                                         علوم التسییر :قسمال       
   مرواني رابح: األستاذ                                                                                       الثالثةسنة ال :المستوى       

  العمومي مراقبة التسییر: المقیاس
  

 مؤسسات االستغالل العموميمبیعات  تسییر میزانیةالرقابة على  :)4(السلسلة 








